


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
אותן שהיו באויר לא הגיעו לארץ

בבר„ נ˘‡רו ב‡וויר מ˘‡"כ  ל„ע˙ ר˘"י ר˜ טפו˙ ‰מטר̆  יח„˘̆ 
למ‚נ‡"  ניס‡  עבי„  ל‡  „"˜וב"‰  מ˘ום  ˘„וו˜‡  ויסביר  ‰בר„, 
נ˙˜יימו ‰טפו˙ ב‡וויר, „ב‡ם ‰יו מ˙בטלו˙ ‰י' ז‰ נס ‚„ול יו˙ר 

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 46 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
שני אופנים בהפיכת המטה לתנין (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 51 ואילך)

מה התמלא?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 34)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המטה ש"בלע" את טומאת מצרים

מ„וע בלע מט‰ ‡‰רן ‡˙ מטו˙ ‰חרטומים „וו˜‡ כ‡˘ר חזר ל‰יו˙ 
מט‰? / מי ‰ם "ע˘ר כ˙רין „מס‡בו˙‡"? / מ‰ו ‰‚„ר ˘ל "מופ˙"? 

/ ו‡יך י˘ ל‰י˘מר מ‰נ‰‚‰ ˘ל "˙נין"?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 49 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ארבע לשונות של תשובה (ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 21)

עמ'  חט"ז  שיחות  לקוטי  (ע"פ  בעצמו?  פרעה  אל  לדבר  משה  הוצרך  למה 
72 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בפלוגתת ר"י ורבנן בביעור חמץ

‚ם  ב„בר  י˙ל‰  ועפ"ז  זו,  במח'  מר‚ˆוב  ‰‚‡ון  בבי‡ור  יעמי˜ 
מחלו˜˙ם ‚בי חמı ˘עבר עליו ‰פסח / יסי˜ „נחל˜ו כ‡ן ב‰‚„ר˙ 
 ıיסור בל יר‡‰ ובל ימˆ‡ ועפ"ז יב‡ר ‰פלו‚˙‡ ‚בי ‰‡כל˙ חמ‡
˘ל˜ו  מכו˙  ב˘יעור  לפלו‚˙˙ ‰˙נ‡ים  וי˜˘ר ‰כל  לכלבי ‰פ˜ר, 

‰מˆריים

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 87 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבודת ה' – צעד אחר צעד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
היסוד ל"המשך תער"ב"

בעז‰י״˙.

‰ננו  ו‡ר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙ס‡), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

יו„ע  ‡ינו  ‡˘ר  ‰י׳  וניכר  ב‰ח„ר,  ‰לך  ובעמ„ו,  ‡‡מו״ר.  עמ„  בליל‰  רביעי˙  ב˘ע‰ 
על  ‰ביט  ו‡ח״כ  ‰חול.  יום  ‰ו‡  כי  ור‡‰  ב‰לוח  ו‰ביט  ‰˘ולחן  על  לוח  ‰י׳  ‰זמן.  כלל 
‰˘עון ונר‡‰ ‰י׳ כמס˙פ˜ ‡ם ‰ו‡ יום ‡ו ליל‰. ע„ ˘כעבור זמן ˜ˆר ‡מר בˆחו˜ ˜ל: י˘ 

ל‰˙פלל מעריב.

וסיים כ"˜ ‡„מו"ר: זו‰י ‰כוונ‰ עיון בענין1.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו ע' 45)

מעל 140 מאמרים בהמשך תער"ב
‰‰מ˘ך ‰‚„ול ‰י„וע ב˘ם ״ב˘ע‰ ˘‰˜„ימו, ˙ער״ב״, ‰˙חיל ‰ו„ כ״˜ ‰רבי מ‰ור˘"ב 
נ״ע ל‡מרו ביום ר‡˘ון ˘ל ח‚ ‰˘בועו˙ ˙רע״ב בליוב‡וויט˘, וסיימו ב˘ב˙ פר˘˙ ויר‡ 
˙רע״ו ברוסטוב, במ‡מר ‰מ˙חיל ו‰׳ ‡מר ‰מכס‰ ‡ני מ‡בר‰ם, ובו ˜מ״„ מ‡מרים. וי˘ 

בכ˙ובים חל˜ ˘ני ˘ל‡ ‡מרו ול‡ נחל˜ למ‡מרים.

("‰יום יום" עמ' פז)

˘נ‡מר  ˘‰˜„ימו״  ״ב˘ע‰  ‰מ‡מרים  ‰מ˘ך  לומר  ‡בי  ‰חל  ˙ער״ב  ‰˘בועו˙  בח‚ 
במ‡‰ ‡רבעים ו˘ל˘ ‰מ˘כים, מח‚ ‰˘בועו˙ ˙ער״ב ע„ פר˘˙ ויר‡ ˙רע״ו. עם ‰מ‡מר 
‰עמו˜ים  ‰ענינים  וכל  ‰חסי„ו˙,  ב‰˙רחבו˙  ח„˘‰  ˙˜ופ‰  מ˙חיל‰  ˘‰˜„ימו״  ״ב˘ע‰ 

ביו˙ר בחסי„ו˙ מ˙ב‡רים ב‰רחב‰ וב„ימוים מוח˘יים ר‚ילים.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים חל˜ ב' עמ' ˘‰, ‡)

1)  ‰ער˙ ‰מו"ל: סיפור ז‰ סיפר כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע, וסיים: וי˘ ‡ומרים ˘ל‡חרי זמן ‚יל‰ כ"˜ ‡„מו"ר 
נ"ע לכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר, ˘עניני ‰חסי„ו˙ ˘ב‰ם ‰˙בונן ב‡ו˙ן ˘עו˙ ‰יו ‰יסו„ ל‰מ˘ך ˙ער"ב ‰י„וע. וי˘ 

לומר ˘מ‡ורע ז‰ ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ‰ענין „כלו˙ ‰נפ˘. ע"כ.



יזלקראת שבת שבת לללקראת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

היסוד "המשך תער"ב"
עם המאמר ״בשעה שהקדימו״ מתחילה תקופה חדשה בהתרחבות החסידות, וכל הענינים העמוקים ביותר 

בחסידות מתבארים בהרחבה ובדימוים מוחשיים רגילים.

זוהי הכוונה עיון בענין
ב˘בוע  פעמים  ˘‡יז‰  בווינ‰. ‰ס„ר ‰י׳  נ"ע]  עם ‡‡מו״ר [‰ר˘"ב  ˙רס״‚ ‰יי˙י  ב˘נ˙ 
‰יינו ‰ולכים ל‰˘טיבלעך. ‡‡מו״ר ‰י׳ לומ„ ˘ם חומ˘ עם ‡יז‰ מפור˘ - כי כן ‰י׳ „רכו 

˘ל ‡‡מו״ר ללמו„ בכל ˘נ‰ לב„ פר˘״י עו„ ‡יז‰ פירו˘ (רמב״ן).

ילך (ל‰˘טיבלעך),  ל‡  כי ‰ליל‰  בחורף) ‡מר ‡‡מו״ר  ˘ע‰ 4  בערך  יום ‡ח„ (ז‰ ‰י׳ 
‰יו˙ ˘עליו 'לעבור' על ענין

בי˙  ו˘ם ‰י׳  בחˆר,  ל‚ן  - ‰חלונו˙ ‰יו  ˘ל ‡‡מו״ר  ח„רים. ‡ח„  ˘ל˘‰  לנו ‡ז  - ‰יו 
לˆרכי  ˘לי˘י  וח„ר  ו‰מ˘ר˙.  עבורי  ‰י׳  ‡ח„  וח„ר   -  ‚‚‰ נ‚„  ‰יו  ו‰חלונו˙  מז‰  נמוך 

‰כנו˙ ‰בי˙.

בח„ר ‡‡מו״ר ‰י׳ ˘ם (חוı מ‰˘ולחן) „יוו‡ן עם כו˙ב לסמוך עליו -

על ‰כו˙ב ‰˘ני,  נסמך  ובי„ו  על ‰„יוו‡ן  ר‚לו ‡ח˙  על ‰„יוו‡ן, ‰‚בי׳  ונ˘ען ‡‡מו״ר 
ו‰חזי˜ ‰פ‡פיר‡ס בי„ו.

‡ני י˘ב˙י בח„רי, ‰י׳ לי מ‰ לכ˙וב, וכך עס˜˙י בז‰ ע„ כי ל‡ ‰ר‚˘˙י כי עבר ‰זמן.

(על  כן  ˘וכב  כי  ור‡י˙י  ‡‡מו״ר  בח„ר  ו‰בט˙י  ממ˜ומי  עמ„˙י  ‰˙˘יעי˙  ב˘ע‰ 
חוסר  מעט  לי  ו‰י‰  בח„רו,  נכנס˙י  ˘ע˙יים  עו„  כעבור  ˘כב.  כ‡˘ר  ˙נוע‰  בלי  ‰„יוו‡ן) 

מנוח‰ לר‡ו˙ו כך במˆב ‡ח„ [לל‡ ˙זוז‰]. ו‰˙חל˙י ל„פו˜ מעט ב‰„ל˙.

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

אותן שהיו באויר
א הגיעו ארץ

יחדש שלדעת רש"י רק טפות המטר שבברד נשארו באוויר משא"כ הברד, ויסביר שדווקא משום ד"קוב"ה 
לא עביד ניסא למגנא" נתקיימו הטפות באוויר, דבאם היו מתבטלות הי' זה נס גדול יותר 

‡. בסוף פר˘˙נו: "ויˆ‡ מ˘‰ מעם פרע‰ ‡˙ ‰עיר, ויפרו˘ כפיו ‡ל ‰', ויח„לו ‰˜ולו˙ 
ו‡ף  ופיר˘: "ל‡ ‰‚יע,  נ˙ך",  ובר˘"י ‰ע˙י˜ ‰˙יבו˙ "ל‡  נ˙ך ‡רˆ‰".  ל‡  ומטר  ו‰בר„, 
ו˙‚יע  ו‰˘בוע‰' „עזר‡,  עלינו ‰‡ל‰  'ו˙˙ך  לו  ו„ומ‰   .ıל‡ר ל‡ ‰‚יעו  ב‡ויר  ˘‰יו  ‡ו˙ן 

עלינו".

[וממ˘יך ל‰בי‡ פירו˘ נוסף: "ומנחם בן סרו˜ חיברו בחל˜ 'כ‰˙וך כסף', ל˘ון יˆי˜˙ 
בינו  ו‰‰ב„ל  ז‰ ‰˘ני,  פירו˘  ובבי‡ור   ."ıל‡ר ל‡ ‰וˆ˜   ,'ıל‡ר נ˙ך  'ל‡  ז‰  .. ‡ף  מ˙כ˙ 
בעי˜ר  י˙ב‡ר  וכ‡ן  ב‡רוכ‰;  עיי"˘  ˙˘ס"ט,  ו‡ר‡  בפ'  ז‰  במ„ור  ר‡‰   – ‰ר‡˘ון  לבין 

‰פירו˘ ‰ר‡˘ון כ˘לעˆמו]. 

˘ב‰ם  ˜טו),  ‡ו˙  כ‡ן  ˘לימ‰  ב˙ור‰  (‰וב‡ו  חז"ל  למ„ר˘י  ˆיין  ר˘"י)  (על  ל„ו„  ובמ˘כיל 
ובמ˜ום  רב  זמן  ל‡חר  ר˜  ויר„ו  ב‡ויר,  ועומ„ו˙  ˙לויו˙  נ˘‡רו  ‰בר„  טיפו˙  כי  מבו‡ר 

‡חר. וכן ‡י˙‡ ב‚מר‡ (ברכו˙ נ„, ב). 

ונע˙י˜ כ‡ן ‡' מל˘ונו˙ ‰מ„ר˘ים: "כיון ˘נ˙פלל מ˘‰, ל‡ יר„ו עו„ ‡בני בר„. ו‡ו˙ן 
‡בנים ˘כבר יר„ו, ל‡ ‰‚יעו ל‡רı, ‡ל‡ ‰יו ˙לויין ועומ„ין ב‡ויר, ˘נ‡מר 'ומטר ל‡ נ˙ך 
ו‡ימ˙י  ב‡ויר.  עומ„ין  ˘‰יו  מלמ„  נ˙ך.  ל‡  ‡ל‡  נ‡מר,  ל‡  ‰˘מים  מן  יר„  ל‡   – ‡רˆ‰' 
נפלו? בימי י‰ו˘ע, ˘נ‡מר 'וי‰י בנוסם מפני י˘ר‡ל ו‚ו' ו‰' ‰˘ליך עלי‰ם ‡בנים ‚„ולו˙', 

נמˆ‡ו ˙לויין ב‡ויר ‡ח˙ ו‡רבעים ˘נ‰".

ו‰יינו, ˘‰˜ב"‰ ‰˘‡יר ‡˙ ‰בר„ ˙לוי ב‡ויר, ע„ למלחמ˙ י‰ו˘ע עם ‰‡מוריים בע˙ 
כיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל, ˘‡ז יר„ו ‡בנים ‡לו מן ‰˘מים על ‰‡מוריים (וב˘מו˙ רב‰ סוף פר˘˙נו 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

מוסיף: "ו‰˘‡ר ע˙י„ין ליר„ בימי ‚ו‚ ומ‚ו‚"). 

ב. ‡מנם י„וע, ˘ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ „רכו ב„רך ‰פ˘ט, "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ולכן י˘ 
ריבוי מ‡מרי חז"ל ב„רך ‰מ„ר˘ ˘ר˘"י ‡ינו מבי‡ בפירו˘ו. 

ו‡ף בני„ון „י„ן, ‰נ‰ ר˘"י מפר˘ ר˜ ˘"‡ו˙ן ˘‰יו ב‡ויר ל‡ ‰‚יעו ל‡רı", ‡בל ‡ינו 
מובן,  בז‰  וטעמו  על ‰‡מוריים;  י‰ו˘ע  בימי  יר„ו  ˘ל „בר ‰ן  ˘בסופו  ז‰  כלל ‡˙  מזכיר 
˘נים,  ו‡ח˙  ב‡ויר ‡רבעים  עמ„  ˘‰בר„  לומר  כלל  מס˙בר  ל‡  על „רך ‰פ˘ט  בלימו„  כי 

‡חר כך נע˙˜ מ‡ויר ‡רı מˆרים ל‡ויר ‡רı י˘ר‡ל, ור˜ ‡ז יר„!  

ל‚מרי  ˘ל ‰בר„  מˆי‡ו˙ו  בטל‰  ב„רך ‰פ˘ט,  ר˘"י,  ל„ע˙  ˘ב‡מ˙  לב‡ר,  נר‡‰  ולכן 
(ול‡ ˘נ˘‡ר ˙לוי ב‡ויר). 

[כי ‡ם ל‡ נ‡מר כן, ‰רי ‡ח„ מ‰˘נים: ‡ו ˘‰בר„ ˙לוי ועומ„ ע„ ‰יום, ‡ו ˘ל‡חר זמן 
יר„ במˆרים בר„ עם "‡˘ מ˙ל˜ח˙" וכו'! – ו˘ני ‰‡ופנים מופרכים ‰ם ב˘כל ‰פ˘וט]; 

ו„ברי ר˘"י – "‡ו˙ן ˘‰יו ב‡ויר ל‡ ‰‚יעו ל‡רı" - ‡מורים ר˜ בטיפו˙ ‰מטר, כי ‚ם 
ו‰˘‡יר  מ‡ו„),  רחו˜ו˙  לע˙ים  ˘‰„בר ˜ור‰  (‡ל‡  לפעם  מפעם  מטר  יור„  מˆרים   ıב‡ר
‰˜ב"‰ ‡˙ טיפו˙ ‰מטר ב‡ויר ע„ ˘י‚יע זמן ירי„˙ ‚˘מים במˆרים, ו‡ז יר„ו טיפו˙ ‡לו 

על ‡רı מˆרים.

‚. לפי ז‰, מ„ויי˜ ‚ם ‰˘ינוי בל˘ון ‰כ˙וב (ור‡‰ ‚ם יפ‰ ˙ו‡ר ל˘מו"ר סוף פר˘˙נו): 

ל‚בי ‰בר„ נ‡מר "ויח„לו ‰˜ולו˙ ו‰בר„", ‰יינו ˘בטל‰ מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰בר„; 

ו„ו˜‡ ל‚בי ‰מטר נ‡מר "ומטר ל‡ נ˙ך ‡רˆ‰" – ‰יינו, ˘נ˘‡ר במˆי‡ו˙ו, ור˜ ˘"ל‡ 
נ˙ך – ל‡ ‰‚יע – ‡רˆ‰". 

ומ‰ ˘כ˙וב ל‡חר ז‰ "ויר‡ פרע‰ כי ח„ל ‰מטר ו‰בר„ ו‰˜ולו˙ ויוסף לחטו‡" – ‰רי 
˘נ‡מר ל˘ון "ח„ל" ‚ם ביחס ל‰"מטר" – ‡ינו ˜˘‰, כי: 

‰מטר  "ח„ל  נ‡מר  ולכן  פרע‰),  ˘ל  (מ˜ומו   ıמ‰‡ר ˘ח„ל  מ‰  נו‚ע  פרע‰  בר‡יי˙ 
ו‰בר„ ו‰˜ולו˙", כולם ב‰˘וו‡‰; 

‡בל כ‡˘ר ‰כ˙וב מספר על ‰מˆי‡ו˙ עˆמ‰, ‡ז מ„‚י˘ "ויח„לו ‰˜ולו˙ ו‰בר„ ומטר 
ל‡ נ˙ך ‡רˆ‰", כי ר˜ ‰˜ולו˙ ו‰בר„ בטל‰ מˆי‡ו˙ם, ול‡ ‰מטר ˘נ˘‡ר ב‡ויר. 

„. ‡מנם ע„יין ˆריך ל˙˙ טעם ו‰סבר‰:

(ר‡‰ „ר˘ו˙ ‰ר"ן „"ח ‰˜„מ‰  למ‚נ‡"  ניס‡  עבי„  ל‡  בריך ‰ו‡  ˘"˜ו„˘‡  בפ˘טו˙,  מובן 
„י„ן,  ובני„ון  ב„בר.  י˘ ˆורך  כ‡˘ר  ר˜  לחינם ‡ל‡  נס  עו˘‰  ˘‰˜ב"‰ ‡ינו  ו‰יינו,   ,('‡‰

˙לויים  ל‰˘‡יר ‡˙ ‰טיפו˙  מ‡˘ר  בר‚ע ‡ח„  מˆי‡ו˙ ‰מטר  לבטל ‡˙  יו˙ר  לכ‡ור‰ ˜ל 
ועומ„ים (˘ז‰ו  ˙לויים  ל‰˘‡יר ‡˙ ‰טיפו˙  למ‰ ‰וˆרך ‰˜ב"‰  כן,  ו‡ם  ב‡ויר,  ועומ„ים 
נס  (˘ז‰ו  מˆי‡ו˙ם   ˙‡ ולבטל  ˜טן  יו˙ר  נס  לע˘ו˙  ‡פ˘ר  כ‡˘ר  רב)  זמן  ˘נמ˘ך  נס 

ככל ענין שבקדושה, הסדר 
הוא צעד אחר צעד

טוב  האברך...  אודות  מ...  למכתבו  במענה 

והרי  צעד,  אחר  צעד  אותו  שמחנך  מה  עושה 

כבר נאמר בכבוש ארץ ישראל הגשמית, שמזה 

מעט  מעט  ברוחניות,  א"י  לכבוש  גם  למדים 

אגרשנו... 

(אגרות קודש חי"ז אגרת ו'קעב)

תחליט לילך בכיוון הרצוי... 
ולהתחיל בצעד הראשון

אפשר  אי  הרגיל,  כפי  אשר  לומר,  ...קרוב 

רוח  למצב  אחד  קיצוני  רוח  ממצב  להשתנות 

אם  ומספיק  הכרח  זה  אין  אבל  בהחלט,  הפכי 

בכיוון  לילך  שעלי'  זה  מכתבי  בקבלתה  תחליט 

ולהתחיל  פעילים,  לחיים  אומרת  זאת  הרצוי, 

אחר  צעד  ואז  הראשון,  בצעד  בפועל  בזה 

תמצא  ולשלישי,  לשני  אחד  המצטרפים  צעד 

זאת  המלך,  בדרך  ארוך  לא  זמן  במשך  עצמה 

נפשי  סיפוק  של  לחיים  המובילה  הדרך  אומרת 

ומשביעים רצון... 

(שם חי"ג אגרת ד'תשלז)

המוכרח הוא שיחליט שזהו 
מטרתו ויתחיל תיכף

וכו'   שנאה  דבר  על  לכתבו  נבהלתי  ...כמובן 

ובאים  בהחלט,  ומבוטלים  בטלים  דיבורים   -

שבמילא  דרכיו  בכל  וכו'  סדר  מהעדר  ורק  אך 

לבב  בטוב  ממעט  הגוף,  בריאות  מחליש 

והשמחה וכו'.

בחיים  עצמו  יסדר  סוף  סוף  אשר  ומוכרח 

אחד  מכל  זה  דרש  כמה  עד  (וידוע  מסודרים 

וכוונתי  אדמו"ר).  וחמי  מורי  כ"ק   - ואחד 

ועד  וכו'  ושינה  ושתי'  באכילה  סדר   - פשוטה 

לסדר בעניני פרנסה. ואף שקשה לשנות עצמו 

מן הקצה אל הקצה תיכף ומיד (וגם אין מוכרח, 

מטרתו  שזהו  שיחליט  הוא  המוכרח  אם)  כי 

צעד.  אחר  צעד  המצב  לשפר  תיכף  ויתחיל 

בפועל   הצעדים  בזה.  יצליחו  שהשי"ת  ובטוחני 

- יתייעץ עם ידידיו באה"ק ת"ו ונאמר ותשועה 

ברוב יועץ. 

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ומתוך 

מנוחה שמחה וטוב לבב. 

(שם ח"כ אגרת ז'תקנ) 

מעט מעט, אבל בתוקף הכי גדול 
מהנהגתו  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

ואודות הענינים אשר לעת עתה אינם בסדר. 

בכמה  כמבואר  היא  העצה  דא  בכגון  והנה   

הזמן  ולבלות  להתעמק  שלא  הק'  מספרים 

וכו',  רצוי  בלתי  שהוא  איך  במצב  בהתבוננות 

הק'  נשיאנו  להוראת  מתאים  להתנהג  אם  כי 

ופעולה  אנחות,  מאלף  אחת  פעולה  שטובה 

הקצה  מן  קפיצה  בדרך  לא  היא  הקדושה  בצד 

אל הקצה, שאין זה אלא הנהגה בהוראת שעה, 

שנאמר  וע"ד  דרגא,  אחר  דרגא  בהליכה  אם  כי 

בלימוד  גם  שנאמר  וכמו  אגרשנו,  מעט  מעט 

התורה קובץ על יד ירבה.

בתוקף  זו  הנהגה  להיות  שצריכה  ופשיטא 

העבר  על  גמורה  חרטה  אומרת  זאת  גדול,  הכי 

שהוטבו  הענינים  באותן  להתחזק  העורף,  קשי 

בקיום  מרץ  מוסיף  גופא  שזה  מתמול,  כבר 

ואף  למחר.  בזה  להוספה  טובה  והכנה  הענינים 

היא  ארוכה  שדרך  לומר  הטוען  יוכל  שלכאורה 

יותר מדי, אבל גם על זה נאמר ארוכה וקצרה... 

(שם חי"ד אגרת ה'רלג)

עבודת ה' – צעד אחר צעד

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

מו‚בל  ול‰כי  וˆיור,  ל˙ו‡ר  ˘ייכו˙  ע„יין 
‡כיל‰.  לי„י  ‰מבי‡‰  ל‰נ‡‰  ר˜  ‰‡יסור 
˘ור‰  ‰נ‡‰  „‡יסור  סבר  מ"„  ‡י„ך  ‡בל 
על עˆם ‰„בר (‚ם כפי ˘‡ין לו כל ˘ייכו˙ 
„‡סור  מ‰‡  לז‰  ור‡יי˙ו  וˆיור),  ל˙ו‡ר 
(וכמו  ימˆ‡  ובל  יר‡‰  בבל  ‡פי'   ıחמ‰
˘ריפ‰) –  לחייב  י‰ו„‰  ר'  בסבר˙  ˘נ˙"ל 
ומע˙‰ סבר „‚ם ‡יסור ‰‰נ‡‰ ‰ו‡ ‡יסור 
מˆ„ עˆמו ‰כולל כל ‡ופן ˘ל ‰˘˙מ˘ו˙, 
‡כיל‰".  ˘ום  לי„י  "מבי‡  ˘‡ינו  כז‰  ‚ם 
˙ור‰  „‡סר‰   ‡‰„  ıי˙ר ‰ר‡˘ון  ומ"„ 
בלב„  סיי‚  ב‚„ר  ‰וי  וב"י  בב"י  ‚ם   ıחמ
ל‡יסור ‡כיל‰ ו‰נ‡‰ (ו‡"כ ‡ינו מעי„ על 
עומ˜ נוסף בחלו˙ ‰‡יסור), וכ˘יט˙ ‰ר"ן 
וב"י  ב"י  „‡יסור  פסחים  ברי˘  ‰י„וע‰ 
(ו‰‡ריכו  ל‡כלו  יב‡  ˘ל‡  מטעם  ‰ו‡ 
ב˙ור‰  מˆינו  ל‡  ‡מ‡י  ˘ם,  ‰ר‡˘ונים 
ו‰נ‡‰),  ‡כיל‰  ‡יסורי  ב˘‡ר  כז‰  סיי‚ 
˘‰ו‡  "סיי‚"  ˘ל  ‚„ר  בכ"מ  מˆינו  וכבר 

מ„‡וריי˙‡ ול‡ ר˜ מ„"ס, ו‡כ"מ.

‰˙נ‡ים  פלו‚˙˙  ל‰מ˙י˜  י˘  ובז‰ 
ב‰‚„‰ ‚בי מכו˙ מˆרים, „ל„ע˙ ר"‡ "כל 
מכ‰ . . ‰י˙‰ ˘ל ‡רבע מכו˙ כו'" ול„ע˙ 
‰כלבו  ובי‡ר  מכו˙",  חמ˘  "˘ל  רע"˜ 
„‰„ברים מיוס„ים על ז‰ ˘כל „בר מורכב 
‚ם  וי˘נו  עפר,  מים  רוח   ˘‡ יסו„ו˙  מ„' 
"יסו„ פ˘וט" – חומר ‰‰יולי ‰מופ˘ט מ„' 
 '„ ‚ם  כלל‰  ˘‰מכ‰  ס"ל  ור"‡  ‰יסו„ו˙; 
‰יסו„ו˙ ˘ב˘ור˘ מˆי‡ו˙ ‰„ברים (בטרם 
נ˙מז‚ו ונ˙‚ב˘ו למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘לפנינו), 
במכ‰,  נפ‚ע  חומר ‰יולי  ס"ל „‡ף  ורע"˜ 
˘‰ו‡ יסו„ חמי˘י. ונמˆ‡ „לב' ‰„עו˙ ל‡ 
˘‰ו‡  כמו  ‰נ‚ל‰  ב„בר  ר˜  ‰מכ‰  ‰י˙‰ 
ויסו„ו,  ‰חומר  ב˘ור˘  ‚ם  ‡ל‡  לפנינו 
עמו˜  כמ‰  ע„  ב˘יעור ‰„בר  ‡ל‡ „פלי‚י 
ע„  „לעיל  ל‰פלו‚˙‡  „˘ייכ‡  וי"ל  ‰ו‡. 

ע„  וממיל‡   ıחמ ‡יסור  ˘ם  עמו˜  כמ‰ 
‰יכן נ„ר˘˙ ‰˘ב˙˙ו, כי ‰ו‡ ‰„בר לענין 
מכו˙ מˆרים ˘ב‡ו ל˘בור ולבטל מˆי‡ו˙ 
˘יעור  ‰ו‡  ‰יכן  ע„  ˙לוי  „‰„בר  מˆרים, 
ולסל˜  ל˘בור  ˘ˆריך  מˆרים  טומ‡˙ 
 ıחמ וטומ‡˙  מˆרים  „טומ‡˙  (וי„וע 
‰י˙‰  ˘‰מכ‰  „סבר  „ר"‡  זב"ז).  כרוכו˙ 
ר˜ ע„ מ˜ום ‰˘ייך כבר לˆיור „' יסו„ו˙, 
‰יינו ‰˘יט‰ „ביעור חמı ‰ו‡ ר˜ ע„ ‰יכן 
˘ל  (ולˆור‰)  ל˙ו‡ר  ˜˘ור‰  ˘מˆי‡ו˙ו 
ו„ע˙  ו‰נ‡‰;  ל‡כיל‰  ‰‡פ˘רו˙   ,ıחמ‰
 – ‰‰יולי  בחומר  ‚ם  ‰יו  ˘‰מכו˙  רע"˜ 
˘ריפ‰,  חמı ‡ל‡  ביעור  ˘‡ין  כמ"„  ‰י‡ 
‰מבו‡ר  עם  ל‰פלי‡  ‰„ברים  ומ˙‡ימים 
ס"ל  ‰כי  רע"˜  „‡כן   :‰ בפסחים  ל‰„י‡ 

.ıבי ביעור חמ‚

יוסי  ר'  „ברי  ‚ם  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
כו'  "מנין  מיני'  לעיל  ˘ם  ב‰‚„‰  ‰‚לילי 
כו'",  מכו˙  ע˘ר  במˆרים  ‰מˆרים  ˘ל˜ו 
„י"ל ˘ל‡ לחינם ‰וב‡ו „בריו בסמוך, כי 
„ל‰לן  ‰‡חרים  ב'  על  נחל˜  ‡לו  ב„ברים 
מיני' (ויומ˙˜ עפ"ז ‰ל' „ל‰לן "ר"‡ ‡ומר 
נמני˙  מכ‰  „כל  לומר  וב‡  ו˜"ל),  כו'", 
ע˘ר).  מנינן  (ול‰כי  בלב„  ‡ח˙  כמכ‰ 
ו‰ו‡ ל˘יט˙ו ‚בי חמı, „‡˘כחן בפסחים 
וכבר  ב‰נ‡‰,  מו˙ר   ıחמ„ „סבר  ע"‡  כ‚ 
ב‰נ‡‰  ‡סור  „בר  ‡ין  „‡ם  לעיל  בי‡רנו 
ר˜  ‰י‡  ‰‡יסור  ˘חלו˙  מיל˙‡  מוכח‡ 
ב˙ו‡ר ‰„בר ול‡ בעומ˜ (ו‡יסור ב"י וב"י 
נמי  ו‰כי  כנ"ל).  בלב„  סיי‚  ˘‰ו‡  ‡פ"ל 
נ‚ע‰  ˘ל‡  מˆרים,  לטומ‡˙  בנו‚ע  ס"ל 
וממיל‡   – וחיˆוניו˙ ‰„ברים  ב˙ו‡ר  ‡ל‡ 
כפי  ‰„ברים  במˆי‡ו˙  ר˜  ‰י˙‰  מכ‰  כל 
˘‰ם כבר מורכבים מ„' ‰יסו„ו˙ למˆי‡ו˙ 

‡ח˙ בלב„.

לקראת שבת ו

˘מ˙רח˘ בר‚ע ‡ח„ - ו˙ו ל‡)?

נס  בכך  ‰י‰  ממˆי‡ו˙ו,  ‰מטר  מ˙בטל  ‰י‰  ‡ם  „ו˜‡   – ˘‡„רב‰  לומר  י˘  ב‡מ˙  ‡ך 
מופל‡ ו‚„ול ביו˙ר, יו˙ר מ‡˘ר ‰˘‡ר˙ ‰מטר ˙לוי ב‡ויר:   

˘‰י‰  „וס‡,  בן  חנינ‡  רבי   ˙˘‡ על   (‡ כ‰,  (˙עני˙  ‰‚מר‡  מסיפור  ‡נו  למ„ים  ז‰  יסו„ 
כ˘ר‡˙‰  מכן,  ול‡חר  ˘ולחן;  ˘ל  מוז‰ב˙  ר‚ל  ל‰  ˘נ˙נ‰  י„"  פיס˙  כמין  ו"יˆ˙‰  נס  ל‰ 
נל˜ח‰  ו‰ר‚ל  רחמים  בן „וס‡  חנינ‡  רבי  בי˜˘  בעולם ‰ב‡,  ל‰  ˙חסר  זו  מוז‰ב˙  ˘ר‚ל 
בחזר‰. ו‰‚מר‡ מסיימ˙: "‚„ול ‰י‰ נס ‡חרון יו˙ר מן ‰ר‡˘ון, „‚מירי – מן ˘מי‡ מי‰ב 
י‰בי, מי˘˜ל ל‡ ˘˜לי". ו‰יינו: ‡ם מלמעל‰ נ˙נו „בר, ו‰פכו ‡ו˙ו למˆי‡ו˙ בעולם, ‡ין 
לו˜חים ‡˙ ‰„בר בחזר‰ ומבטלים ‡˙ מˆי‡ו˙ו. וכ„י ˘י˜ר‰ כז‰ „בר – ‰רי ז‰ נח˘ב נס 

מופל‡ ביו˙ר. 

לפי ז‰ נמˆ‡ ל‰יפך: ‡ם ‰י‰ ‰מטר מ˙בטל ממˆי‡ו˙ו ו"חוזר" ל‰יו˙ ‡ין ו‡פס – ‰י‰ 
ז‰ נס ‚„ול ביו˙ר, ‰מנו‚„ לכללי ‰‰נ‰‚‰ ‰עליונ‰; וז‰ו ‰טעם ˘‰˘‡יר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰מטר 

˙לוי ב‡ויר, כי ז‰ו נס ˜טן יו˙ר לפי ערך. 

[ו‡מנם, בנו‚ע ל‰בר„ – ˘‰ו‡ מˆי‡ו˙ ניסי˙ וכו' - ל‡ ‰י˙‰ בריר‰ כביכול ‡ל‡ לבטל 
‡˙ מˆי‡ו˙ו, וכנ"ל ב‡רוכ‰ (˘‡ם ל‡ כן – מ‰ נע˘‰ עמו?!); ‡בל בנו‚ע ל‰מטר ˘‰י˙‰ 

‡פ˘רו˙ ל‰˘‡ירו (וייר„ ל‡חר זמן), י˘ ע„יפו˙ ב‡ופן ז‰].



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

שני אופנים בהפיכת 
המטה לתנין

ויבלע מטה אהרן את מטותם
מאחר שחזר ונעשה מטה בלע את כולן
(ז, יב. רש"י)

ידו  "וישלח  כתיב:  ד)  (ד,  שמות  בפ'  לעיל 

שהפיכת  היינו  בכפו",  למטה  ויהי  בו  ויחזק 

ממילא,  בדרך  היתה  לא  למטה  בחזרה  הנחש 

וא"כ  הנחש.  בזנב  משה  שהחזיק  ע"י  אם  כי 

שהחזיק  בפרשתנו  גם  מצינו  לא  מדוע  יוקשה: 

אהרן בזנב התנין כדי שיחזור להיות מטה?

שני  שישנם  שמצינו  מה  ע"פ  בזה,  וי"ל 

אופנים בנסים:

סוף,  ים  קריעת  נס  כמו  הוא  אחד  אופן 

כל  עזה  קדים  ברוח  הים  את  ה'  "שהוליך 

וכחומה,  נד  כמו  ונצבו  המים  ויבקעו  הלילה, 

המים  היו  כרגע,  הרוח  את  ה'  הפסיק  ואילו 

(ל'  וטבעם"  כדרכם  במורד  וניגרים  חוזרים 

והיינו,  פ"ב).  והאמונה  היחוד  בשער  הזקן  אדמו"ר 

זמן  במשך  הטבע  הנהגת  את  משנה  שהנס 

הטבע  חוזר  נפסקת  הנס  וכשפעולת  פעולתו, 

לסדרו הרגיל.

להתמשך  צריך  הנס  שאין  הוא,  נוסף  ואופן 

כל הזמן, כי ע"י הנס נשתנה הטבע לגמרי, וכדי 

אחר.  נס  צריך  לקדמותו  המצב  את  להחזיר 

מצורעת  משה  של  ידו  שנעשתה  הנס  וכמו 

כשלג, שאחרי הנס היתה ידו של משה מצורעת 

ידו  את  משה  שהשיב  לאחרי  ורק  טבעי,  באופן 

לחיקו בציווי הקב"ה, עברה הצרעת.

המטה  הפיכת  בין  החילוק  דזהו  י"ל,  ועפ"ז 

לתנין בפרשתנו להפיכתו לנחש בפ' שמות:

רמז  היתה  שמות  בפ'  לנחש  המטה  הפיכת 

ותפס  כו'  ישראל  על  לה"ר  "שסיפר  למשה 

היינו  ג),  שם,  שמות  (רש"י  נחש"  של  אומנתו 

לנחש  המטה  בהפיכת  מיוחדת  כוונה  שהיתה 

(כאופן  לגמרי  לנחש  המטה  נהפך  ולכן  דווקא, 

בזנבו  משה  שהחזיק  אחרי  ורק  הנ"ל),  הב' 

בציווי הקב"ה חזר להיות מטה.

המטה  שהפיכת  מכיון  בפרשתנו,  משא"כ 

הקב"ה  של  כוחו  להראות  כדי  רק  היתה  לתנין 

שם),  חזקוני  וברש"י.  ט  ז,  פרשתנו  (ראה  פרעה  בפני 

לתנין  בהפיכתו  מיוחדת  חשיבות  היתה  ולא 

ומיד  הנ"ל,  הא'  כאופן  הנס  הי'  לכן  דוקא, 

למטה  התנין  נהפך  הנס  פעולת  כשנפסקה 

אהרן  שהחזיק  מצינו  לא  ולכן  ממילא.  בדרך 

בזנב התנין. וק"ל.

מה התמלא?
וימלא שבעת ימים אחרי הכות ה' את היאור
וימלא מנין שבעת ימים, שלא שב היאור לקדמותו.
(ז, כה. רש"י)

יש לבאר בכוונת דברי רש"י:

המכות:  לשאר  דם  מכת  בין  שינוי  מצינו 

כמו  והולכות,  מתמשכות  היו  המכות  שאר 

ימים  שבוע  שבמשך  צפרדע,  מכת  לדוגמא 

הלכו הצפרדעים וקרקרו עוד ועוד; ואילו מכת 

הראשון  ברגע   - בלבד  אחד  ברגע  אירעה  דם 

של המכה, שבו נהפכו מימי היאור לדם.

"מצרי  איתא  י)  פ"ט,  (שמו"ר  שבמדרש  ואף 

וישראל בבית אחד, והגיגית מלאה מים, ומצרי 

כו' מוציאה מליאה דם, וישראל שותה מים כו', 

ונותן  מים  מעט  בידך  לי  תן  לו  אומר  והמצרי 

המכה  זמן  כל  שבמשך  ונמצא  דם",  ונעשו  לו 

מקרא  של  בפשוטו  הרי   - לדם  נהפכו  המים 

סביבות  מצרים  כל  "ויחפרו  וכמ"ש  כן,  אינו 

ממימי  לשתות  יכלו  לא  כי  לשתות  מים  היאור 

היאור  מימי  שרק  היינו  כד),  ז,  (פרשתנו  היאור" 

הם שנהפכו לדם, ולא שאר מימות.

ולפי זה יוקשה הלשון "וימלא שבעת ימים", 

נשלמה  המכה  שהרי  המכה,  על  לפרשו  שאין 

רש"י  שפירש  וזהו  הראשון.  ברגע  ונתמלאה 

ש"וימלא"  היינו  לקדמותו",  היאור  שב  "שלא 

לא קאי על המכה, אלא על מנין הימים שבהם 

לא שב היאור לקדמותו.

לקראת שבת י„

ב‰יו˙ו  ‰חומר  ‡ל  ול‡  ל‡כיל‰,  ‰ר‡וי' 
ו‡ילו  מˆי‡ו˙ו;  עˆם  ‰יינו  עˆמו,  בפני 
(‚ם)  ˜˘ור‰  (ו‡יסור‰)  מ‰„בר  ‰‰נ‡‰ 
ל˙בני˙  ב‡  בטרם  ‡ף  מ‡כל  ‰„בר  לעˆם 
במ‰ו˙  ‰בי‡ורים  ‡ח„  וז‰ו  ‰נ‡כל.  „בר 
‰חילו˜ בין ‡יסורי ‰נ‡‰ ל‡יסורי ‡כיל‰, 
מור‰  ˙ור‰  ע"פ  ‡כיל‰  ‡יסור  „לכ‡ור‰ 
טומ‡‰  ˘ל  חפˆ‡  ‰ו‡  ‰‡סור  ˘‰„בר 
ב‰נ‡‰, ‡ל‡  מו˙ר  רע ‰ו‡ ‡יך  ו‡ם  ורע, 
„י"ל „‡יסור ‡כיל‰ ‰יינו ˘‰רע נמˆ‡ ר˜ 
לו  ˘‚ורם  (במ‰  וחיˆוניו˙ו  ‰„בר  בˆור˙ 
מו˙ר  ‰„בר  ולכן  ל‡כיל‰),  ר‡וי  ל‰יו˙ 
(‰˘ייך  ‰„בר  ועˆם  בחומר  כי  ב‰נ‡‰, 

ל‰נ‡‰) ‡ין כל רע.

‰נ‡‰  ˘ל  ‰˜˘ר  ‚ם  סו"ס  ו‰נ‰ 
(ו‡יסור‰) ‡ל ‰„בר ‰ו‡ ע"י ‰˘ימו˘ בו, 
בˆור‰  ‰ו‡  ‰חומר  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰נע˘‰ 
ז‰  ˘˜˘ר  ר‡י'  ‚ופ‡   ‡‰ ו‡"כ  מסויימ˙, 
לו  ˘י˘  כפי  ‰ו‡  ‰„בר  ‡ל  ‰‡יסור  ˘ל 
יו˙ר  י˙'  (ול‰לן  ˘‰ו‡  ˆיור  ‡יז‰  כבר 
ל"ˆיור"  ז‰  "ˆיור"  בין  ‰חילו˜  בפרטיו˙ 
‡יסור  מˆינו   ıבחמ ‡ך  ב‡כיל‰).  ‰‡וסר 
˘חפˆ‡  ו‰ו‡  ‡יסורי,  ב˘‡ר  ˘‡ינו  נוסף 
ז‰ ‡ף ל‡ ימˆ‡ בר˘ו˙ו ˘ל י˘ר‡ל, ‡פילו 
מבלי כל ˘ימו˘ בחמı – ‰יינו, ˘בחפˆ‡ 
כפי  ‰„בר  ועˆם  לחומר  ח„ר  ‰‡יסור  זו 
ולכן  ˘˙‰י',  ˆור‰  מ‡יזו  מופ˘ט  ˘‰ו‡ 
עˆם ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ‰חמı בר˘ו˙ו ‡סור‰. 

ז‰ו יסו„ ˘יט˙ ר"י1.

1) ומע˙‰ י˘ ל‰בין ˘יט˙ חכמים „סברי „‡ף 
בחמı ‡ין ˘ם ‰‡יסור חל על עˆם מˆי‡ו˙ ‰חומר, 
‡ף ˘לכ‡ו' ‡יסור בל יר‡‰ ובל ימˆ‡ מוכיח „ל‡ 
סברי  חכמים  ‡ף  „ב‡מ˙  ˆ"ל  וכנר‡‰  כנ"ל.  כן, 
בעˆם ‰מˆ‡ו˙  על ‡יסור  מור‰  וב"י  ב"י  ˘‡יסור 
‡ו  ל‡כיל‰  בו  ל‰˘˙מ˘  ˘‡סור  ר˜  (ול‡   ıחמ‰
עי˜ר  מן  סניף  ר˜  ז‰ו  ל„י„‰ו  מ"מ  ‡בל  ל‰נ‡‰), 
‡סור   ıחמ‰˘ ‰ו‡  ‰„בר  „ר‡˘י˙  פירו˘  ‰„בר, 
ב‡כיל‰ וב‰נ‡‰, ‡ל‡ ˘‰חמיר‰ ˙ור‰ ל‡סור ‡ף 

‚ופ‡  ‰נ‡‰  ב‡יסורי  ‚ם  וב‡מ˙ 
יו˙ר  עמו˜‰  ‡יסור  חלו˙  על  (‰מור‰ 
ע„"ז,  ‡ופנים  ˘ני  ‡פ"ל  כנ"ל)  מ‡כיל‰ 
„יליף  כ‡:  בפר˜ין  חז˜י'  „ע˙  ‚בי  „‰נ‰ 
י‰‡  ל‡   ,ıחמ י‡כל  מ"ל‡  ‰נ‡‰  ‡יסור 
"מ„˜רינ‡  ר˘"י  כ˙ב  ‡כיל‰",  ‰י˙ר  בו 
‰מבי‡  בו ‰י˙ר  י‰‡  ל‡  מ˘מע  י‡כל  ל‡ 
לי„י ˘ום ‡כיל‰ וס˙ם ‰נ‡ו˙ לי„י ‡כיל‰ 
‰ם ב‡ו˙ ˘לו˜ח ב„מים „בר מ‡כל", ‰רי 
כי  ‰‡כיל‰,  מן  סניף  ‰ו‡  ‰נ‡‰  „‡יסור 
יו˙ר  רחב  ובמובן  ל‡כיל‰,  מבי‡‰  ‰נ‡‰ 
ריוח  ממנ‰  ˘י˘  ‰נ‡‰  כל  כולל  ‰„בר 
˘ום  לי„י  "מבי‡  ‰„בר  (וממיל‡  ו˙ועל˙ 
מ‡כל",  „בר  ב„מים  ˘לו˜ח  ‡כיל‰ . . 
ועיי' מ‰ר"ם חל‡ו‰ ˘ם). וב˘„"ח כללים 
„פלי‚  ‡ב‰ו  לרב  „‚ם  כ'  ˜יט  כלל  כ  מע' 
˙ור‰  ˘‡סר‰  ‰‰נ‡‰  ‚„ר  ע„יין  ‡חז˜י' 

‰ו‡ "˘ל‡ י‰‡ בו ‰י˙ר ‡כיל‰", עיי"˘.

בו  ˘‡ין  ‰נ‡‰  סו‚  מˆינו  ו‰נ‰ 
‰˘˙מ˘ו˙  ו‰ו‡  ל‡כיל‰,  ‰מבי‡   „ˆ
‰מ‡כיל  כ‚ון  וריוח,  ˙ועל˙  ממנ‰  ˘‡ין 
בז‰  ו‡יפלי‚ו  ‰פ˜ר,  לכלבי  ‡יסור  „בר 
ומע˙‰  ‡סור.  ‡ו  מו˙ר  ‡ם  כ‡ן  בירו˘' 
כמ‰  ע„  ‰נ"ל,  כעין  בח˜יר‰  „˙לוי  י"ל 
„כבר  ‰‡סור,  בחפˆ‡   ıחמ ‡יסור  ח„ר 
חלו˙ ‡יסור  על  מור‰  נ˙"ל „‡יסור ‰נ‡‰ 
לעˆם  יו˙ר  ‰˜רוב‰  מ‡כיל‰,  עמו˜‰ 
עמו˜  כמ‰  נחל˜ו  ובז‰  ‰„בר,  מˆי‡ו˙ 
‰נ‡‰  „‡יסור  סבר  „מ˙יר  „מ‡ן  ‰„בר, 
לו  ˘י˘  מ˜ום  ע„  ר˜  ‰„בר  לעˆם  ˜רוב 

‰מˆ‡ו˙ עˆם מˆי‡ו˙ ‰חמı, מי‰ו ל‡ ‡סר‰ כ‡ן 
‡ל‡ ‰מˆ‡ו˙ ˘ל מˆי‡ו˙ חמı ‰ר‡וי ל‡כיל‰ ‡ו 
ל‰נ‡‰. ‡בל ר"י סביר‡ לי' „‡יסור ב"י וב"י מוכיח 
‰‡יסור,  בחלו˙  עˆמו  בפני  ח„˘  עומ˜  כ‡ן  ˘י˘ 
˘ריפ‰  בעי  ול‰כי  ‰חומר,  עˆם  על  חל  „‰‡יסור 

„ו˜‡ כנ"ל. ‰ער˙ ‰מו"ל.



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בפוגתת ר"י ורבנן בביעור חמץ
יעמיק בביאור הגאון מרגצוב במח' זו, ועפ"ז יתלה בדבר גם מחלוקתם גבי חמץ שעבר עליו הפסח / יסיק 

דנחלקו כאן בהגדרת איסור בל יראה ובל ימצא ועפ"ז יבאר הפלוגתא גבי האכלת חמץ לכלבי הפקר, ויקשר 
הכל לפלוגתת התנאים בשיעור מכות שלקו המצריים

י‰ו„‰  "ר'  ˘ע‰  כל  פר˜  ברי˘  ˙נן 
‡ומר ‡ין ביעור חמı ‡ל‡ ˘ריפ‰, וחכמים 
מטיל  ‡ו  לרוח  וזור‰  מפרר  ‡ף  ‡ומרים 
בחו˜ו˙י  ע‰"˙  (ˆפע"נ  ‰ר‚ˆובי  ובי‡ר  לים", 
˘בי˙ו, כי כל חפˆ‡ כלול  כו, ו) „נח' ב‚„ר̇ 
‰יינו  ‰˘ב˙‰  ר"י  ול„ע˙  וˆור‰,  מחומר 
וממיל‡  ‰חומרי  ‰מˆי‡ו˙  עˆם  לבטל 
וזור‰  מפרר  י‰י'  ‡ם  כי  ל˘ורפו,  ˆריך 
מ˘‡"כ  ‰חומר;  עˆם  בעולם  נ˘‡ר  לרוח 
בלב„,   ıחמ‰ "ˆור˙"  ביטול  ‡ף  לחכמים 
ל‰נ‡‰  ר‡וי  ל‰יו˙  ו˙כונ˙ו  ˙בני˙ו  לסל˜ 
˘˙ל‰  עיי"˘  מ˜רי.  ‰˘ב˙‰  ו‡כיל‰, 
"ו‰˘ב˙י  ע‰"פ  בספר‡  ‰פלו‚˙‡  בז‰ 
ולר"˘  ‰עולם"  מן  "מעבירם  „לר"י  חי'" 

"מ˘בי˙ן ˘ל‡ יזי˜ו", וחכמים כר"˘. 

˙לוי  ‰מחוייב  ‰˘ב˙‰  „˘יעור  וי"ל 
ב„בר,  ‰‡יסור  חלו˙  ˘יעור  מ‰ו  בח˜יר‰ 
˘ם  לסל˜  ‰ו‡  ˙˘בי˙ו  חיוב  מ‰ו˙  כי 
חל   ıחמ ˘ם  ‡ם  ונחל˜ו  ‰‡יסור,  וחלו˙ 
‡ו  לסל˜ו  ב‰כרח  ו‡"כ  ‰חומר  עˆם  על 
„חל ר˜ על ˆור˙ו ו˙בני˙ ˙כונ˙ו ו‡"כ „י 

כי  ל‰˘‡ר  יכול  ‰חומר  ועˆם  ז‡˙,  לסל˜ 
‡ין בו ‡יסור (ומˆינו ח˜יר‰ כזו בחלו˙ ‡יסורים 
ב˙ור˙ ‰‚‡ון ‰נ"ל עˆמו, עיי' מפענח ˆפונו˙ פ"‡). 

פלו‚˙‡  עו„  בז‰  ל˙לו˙  י˘  ומע˙‰ 
 ıבחמ כח  „ף  בפר˜ין  ל‰לן  ור"˘  „ר"י 
ב‰נ‡‰  ‡סור  „לר"י  ‰פסח,  עליו  ˘עבר 
עˆמו  ‰נ"ל  ‰‚‡ון  ובי‡ר  מו˙ר,  ולר"˘ 
ס"ל  ˘ם) "„מ‡ן „ס"ל ‡סור  במפענ"ˆ  (‰וב‡ 

מו˙ר  „ס"ל  ומ‡ן  על ‰עˆם,  חל  „‰‡יסור 
ס"ל „ל‡ ‰ו‰ ר˜ ˙ו‡ר וכ˘‰לך ‰זמן בטל 
ו‰י‡  ‰„ברים  ‰ן  ‰ן  ול„ברינו  ‰˙ו‡ר", 

‰פלו‚˙‡ „י„ן.

ב‡כיל‰  ר˜  ‡ינו   ıחמ‰ ‡יסור  ו‰נ‰ 
ימˆ‡  ובל  יר‡‰  בבל  ‚ם  ‡ל‡  ו‰נ‡‰ 
ביעור),  חיוב  ב‡  ז‰  מ‡יסור  (וכ˙וˆ‡‰ 
(‡כיל‰,  ‡לו  ענינים   '‚ בין  ‰חילו˜  ו‰רי 
‰נ‡‰, וב"י וב"י) ‰ו‡ ב‰‚„ר˙ יסו„ ‡יסור 
(ו‡יסור‰)  ‡כיל‰  ˘ל  ˘ייכו˙‰  כי   .ıחמ
˘לו,  ‰ˆור‰  ‡ל  ‰י‡  ‰נ‡כל  ‰„בר  ‡ל 
ו˙כונ‰  ב˙בני˙  מˆויר  ˘‰ו‡  כפי  ‰יינו 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

המטה ש"בע"
את טומאת מצרים

מדוע בלע מטה אהרן את מטות החרטומים דווקא כאשר חזר להיות מטה? / מי הם "עשר כתרין 
דמסאבותא"? / מהו הגדר של "מופת"? / ואיך יש להישמר מהנהגה של "תנין"?

ו‡‰רן  מ˘‰  פרע‰, ˆיוו‰ ‰˘י"˙ ‡˙  ו‡‰רן ‡ל  מ˘‰  ˘ל  ˘ליחו˙ם ‰ר‡˘ונ‰  ל˜ר‡˙ 
לפני  ו‰˘לך  מטך  ו‡מר˙ ‡ל ‡‰רן ˜ח ‡˙  מופ˙,  לכם  ˙נו  ל‡מר  פרע‰  י„בר ‡ליכם  "כי 
ע˘ו  ל˙נין,  נ‰פך  ו‰מט‰   '‰ ו‡‰רן ‡˙ ˆיווי  מ˘‰  כ‡˘ר ˜יימו  ל˙נין". ‡מנם,  י‰י  פרע‰ 
‚ם חרטומי מˆרים כן – "וי˘ליכו ‡י˘ מט‰ו וי‰יו ל˙נינים", ו‡זי נע˘‰ נס נוסף: "ויבלע 
מט‰ ‡‰רן ‡˙ מטו˙ם" – "מ‡חר ˘חזר ונע˘‰ מט‰ בלע ‡˙ כולן" (פר˘˙נו ז, ט-יב ופר˘"י).

וי˘ ל˙מו‰ ‡ו„ו˙ נס ז‰:

‡‰רן  ˘מט‰  מ‰  י‰י'  פרע‰  לפני  ˘יוˆ‚  ˘‰"מופ˙"  נ‡מר  ו‡‰רן,  מ˘‰  ‡ל   '‰ ב„ברי 
"י‰י ל˙נין", ו˙ו ל‡; ו‡יך בפועל נע˘‰ נס נוסף ˘ל "ויבלע מט‰ ‡‰רן", ˘ל‡ נ‡מר כלל 

בˆיווי ‰˘י"˙?

"ויבלע  ˘ל  ל‰וסיף ‡˙ ‰נס  "‰וכרח" ‰˘י"˙  מע˘י ‰חרטומים  ˘בע˜בו˙  לומר  וח"ו 
מט‰ ‡‰רן", ˘‰ל‡ בוו„‡י י„ע ‰˘י"˙ מ˙חיל‰ מ‰ ˘י‰י' בע˙ ˘יעמ„ו מ˘‰ ו‡‰רן לפני 

פרע‰.

ונוסף על מ‰ ˘י˘ ל˙רı בז‰ ב„רך ‰פ˘ט [ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰‡ריכו˙ בז‰], י˘ לב‡ר ‚ם 
כ‰כנ‰  מˆרים,   ıר‡ טומ‡˙  ו"בליע˙"  ˘ביר˙  בו  ˘‰יי˙‰  ז‰,  נס  ˘ל  ‰פנימי  ˙וכנו   ˙‡

ו‰˜„מ‰ לע˘ר ‰מכו˙.



טלקראת שבת

קליפת מצרים – "לי יאורי ואני עשיתיני"
˙כלי˙ עניין ע˘ר ‰מכו˙ ‰י‡ לבטל ‡˙ טומ‡˙ מˆרים, ‰מ˙בט‡˙ בטענ˙ פרע‰ (יחז˜‡ל 

כט, ‚): "לי י‡ורי ו‡ני ע˘י˙יני":

˜„ו˘‰,   ıניˆו י˘  נבר‡  בכל  כך  בו,  ‰מלוב˘˙  ‰נ˘מ‰  מבלי  חיו˙  ל‡„ם  ˘‡ין  כ˘ם 
˘‰ו‡ כל עי˜ר חיו˙ו ו˜יומו. ‡מנם, חיו˙ ‡לו˜י˙ זו ‡ינ‰ ניכר˙ לעין כל, כי ‰י‡ מלוב˘˙ 
ב˙וך ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים, וטבעו ˘ל „בר ‚˘מי ˘‰ו‡ מס˙יר ומעלים על ‡ור ‰˜„ו˘‰ 

‡˘ר בו.

‰ירי„‰  ו˙כלי˙  ‰˜„ו˘‰.  ‡ור  על  ‰‰עלם  ב‡ופן  רבו˙  מ„ר‚ו˙  י˘  ‰רי  ‚ופ‡  ובז‰ 
ומחי'  מ‰וו‰  ˘‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙  בכך  כלל  ומכיר  מר‚י˘  ˘‰נבר‡ ‡ינו  מ‰  ו‰˘פלו˙, ‰ו‡ 

‡ו˙ו. ‰ו‡ מ„מ‰ ‡˘ר ‡ין בו ניˆוı ‡לו˜י, ו‰רי ‰ו‡ ˜יים מעˆמו רח"ל.

וע„  ב‰ם  בחיו˙ ‰‡לו˜י˙ ‡˘ר  ˘ל‡ ‰ר‚י˘ו  מˆרים,  וטומ‡˙  פרע‰,  עניין ˜ליפ˙  וז‰ו 
ז‰  בכל  (ור‡‰  מעˆמו˙ם  ˘מˆי‡ו˙ם   – ע˘י˙יני"  "‡ני  ‡˘ר  וטענו  ל‚מרי,  ‡ו˙‰  ˘‰כחי˘ו 

ב˙ור‰ ‡ור פר˘˙נו נו, „ ו‡ילך. ועו„).

ל˘בר ˜ליפ‰  ˘פעול˙ן ‰יי˙‰  במˆרים,  על ‰מˆריים  ˘‰בי‡ ‰˘י"˙  סו„ ‰מכו˙  וז‰ו 
˜˘‰ זו. ‰מכו˙ ביטלו ‡˙ טומ‡˙ ‰ר‚˘˙ ‰י˘ו˙, ו‰ו„יעו ‡˘ר ‰˘י"˙ ‰ו‡ ‰מ‰וו‰ ומחי' 

‡˙ ‰עולם כולו בכל ר‚ע ור‚ע מח„˘, וכפי ˘י˙ב‡ר.

מטרת ה"מופתים" – שבירת קליפת מצרים והודעת מציאות השי"ת
כל מכ‰ ומכ‰ ˘‰בי‡ ‰˜ב"‰ על ‰מˆריים במˆרים, ‚יל˙‰ ו‰ו„יע‰ כיˆ„ ‰˘י"˙ ‰ו‡ 
‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ו˘ולט בו, ו‰ו‡ לב„ו מחי' ‡ו˙ו בכל ר‚ע מח„˘. וממיל‡ ל‡ ‰י' מ˜ום 
עו„ לטעו˙ ˘‰עולם ˜יים ומ˙נ‰‚ מעˆמו רח"ל, ˘‰רי ב‡ ‰בור‡ ו˘י„„ וביטל ‡˙ ‰טבע.

(ר‡‰  „מס‡בו˙‡"  כ˙רין  "ע˘ר  ועניינים,  בחינו˙  ע˘ר  י˘  ‰טומ‡‰  ˘בכוחו˙  ומכיוון 
˙ני‡ פ"ו), על כן ב‡ו על ‰מˆריים ע˘ר מכו˙, בכ„י ל‚לו˙ ‡˙ ‡ורו י˙' ולבטל ‡˙ כל ‡ו˙ם 

"ע˘ר כ˙רין".

‡מנם, בטרם ˘‰יכ‰ ‰˘י"˙ כל בחינ‰ ובחינ‰ לפי עניינ‰, ‰˜„ים מכ‰ כללי˙, ˘פעל‰ 
˘ביר‰ כללי˙ בטומ‡˙ מˆרים, וז‰ו עניין ‰מופ˙ ˘במט‰ ‡‰רן:

˘י˘  ל‰ו„יע  ר˘"י „‰יינו "‡ו˙  ופיר˘  כ"מופ˙",  י„י ‰˘י"˙  על  מט‰ ‡‰רן ‰ו‚„ר  נס 
מופ˙  ˘ל  עניינו  וז‰ ‰י'  ט).  ז,  ומפר˘יו  (ר˘"י  ˘˘ולח ‡˙כם"  במי  וממ˘ל‰")  ("יכול˙  ˆורך 
בחל˜  בעי˜ר  זו, ‰˙בט‡‰  ˘ליט‰  כולם.  ענייני ‰עולם  על  כללי˙  ˘ליט‰  ל‰ר‡ו˙  ‰מט‰, 

‰‡חרון ˘ל ‰נס, כ‡˘ר "ויבלע מט‰ ‡‰רן ‡˙ מטו˙ם".

וכ‡˘ר  ב),  פ"ט,  כ‡ן  רב‰  ˘מו˙  ור‡‰ ‚ם  ז.  ל‡,  וילך  ר˘"י  (ר‡‰  וממ˘ל‰  כח  על  מור‰  "מט‰" 
בעל  כיˆ„ ‰˜ב"‰ ‰ו‡  נ˙‚ל‰  ˘ע˘ו ‰חרטומים,  מ‰  כל  כולן", ‡˙  מט‰ ‡‰רן "בלע ‡˙ 

למה הוצרך  משה לדבר 
אל פרעה בעצמו?

ראה נתתיך אלקים לפרעה ואהרן אחיך יהי' 
נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך 
ידבר אל פרעה

נתתיך אלקים לפרעה – שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין. 
אתה תדבר - פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת 
מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני פרעה
(ז, א-ב. רש"י)

את  אמר  שמשה  משמע,  רש"י  מדברי 

הקודש  בלשון  מהקב"ה  השליחות  דברי 

את  תרגם  ואהרן  מפי"),  ששמעת  ("כפי 

"ימליצנו",  פירוש  (וזהו  לפרעה  הדברים 

מלשון "המליץ בינותם" (מקץ מב, כג)).

לדבר  משה  הוצרך  למה  ביאור:  וצריך 

הבין  לא  כלל  פרעה  והרי  פרעה,  אל  בעצמו 

את דבריו, שנאמרו בלשון הקודש (ראה פרש"י 

ויחי נ, ו)?

ויש לבאר:

בדיוק הלשון "ראה נתתיך אלקים לפרעה" 

התורה  אור  (ראה  חסידות  בספרי  מבואר 

שהקליפות  שבשעה  ועוד),  רלא.  עמ'  פרשתנו 

הן בעצם תקפן, אפי' לצדיק אין כח לשברם 

לו  משחקת  שהשעה  רשע  ראית  "אם  מחז"ל  (וע"ד 

כחות  לזה  וצריך  ב)),  ז,  (ברכות  בו"  תתגרה  אל 

מיוחדים מהקב"ה. וזוהי כוונת הפסוק "ראה 

נתן  שהקב"ה  היינו  לפרעה",  אלקים  נתתיך 

"ממשלה  ית',  מאתו  מיוחדים  כחות  למשה 

זרוע כא-ל ממש על פרעה" (אוה"ת שם), ועי"ז 

הי' בכחו לרדותו "במכות ויסורין".

ומטעם זה הי' משה צריך לדבר אל פרעה 

את  לשבור  הכח  הי'  לו  רק  שכן  בעצמו, 

להסביר  ע"מ  הי'  לא  שהדיבור  וכיון  פרעה. 

ע"י  ולשברו,  לרדותו  ע"מ  אלא  ולשכנעו,  לו 

הכח האלקי שבדיבורו, לא הי' צורך שפרעה 

בלה"ק  משה  אמרם  ולכן  הדברים,  את  יבין 

כפי ששמע מפי הגבורה.

ארבע לשונות של תשובה
והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי 
אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטוי' 
ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם
ארבע גאולות יש כאן, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי
(ו, ו-ז. שמו"ר פ"ו, ד)

וארא  התורה  (אור  צדק  הצמח  אדמו"ר  כתב 

ע' קפה), שד' לשונות של גאולה אלו הן כנגד 

בפסוק  המרומזות  התשובה  דרגות  ארבע 

ורדפהו"  שלום  בקש  טוב  ועשה  מרע  "סור 

(תהלים לד, טו): זהירות מעוונות ("סור מרע"), 

התורה  לימוד  טוב"),  ("עשה  המצוות  קיום 

 – דרגות  לשתי  המחולק  שלום"),  ("בקש 

נגלה דתורה ופנימיות התורה (כמבואר בלקוטי 

תורה, בלק עג, ב ואילך).

ויש לבאר שייכות ד' לשונות הגאולה לד' 

דרגות אלו:

מצרים",  סבלות  מתחת  אתכם  "והוצאתי 

היציאה מטומאת מצרים – כנגד "סור מרע".

טוב",  "עשה  כנגד  צל,  לשון   - "והצלתי" 

רלז.  עמ'  וארא  התורה  אור  (ראה  המצוות  קיום 

"ובצל  נאמר  שעליהן  ד),  ב,  במדבר  תורה  לקוטי 

ידי כסיתיך" (ישעי' נא, טז).

"וגאלתי" – כנגד לימוד התורה, כמארז"ל 

בתלמוד  שעוסק  מי  אלא  חורין  בן  לך  "אין 

תורה" (אבות ו, ב. כלה פ"ח).

כנגד   – לעם"  לי  אתכם  "ולקחתי 

האדם  את  המביא  התורה,  פנימיות  לימוד 

להתאחדות אמיתית עם ה'.



י‡לקראת שבת

וכ‡˘ר נ‡לı ‰‡„ם לפעול "בליע‰" ו˘ביר‰ כללי˙ בזול˙ו, עליו ללמו„ ממט‰ ‡‰רן:

‡‰רן,  ב„ו‚מ˙  ˘‰ו‡  מי  „וו˜‡  עˆמו  על  ל˜ח˙  יכול  ‰בולע"  "מט‰  ˘ל  ז‰  ˙פ˜י„ 
מ‰ו˙ו ספו‚‰ בחס„ וב‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‡מי˙יים. כי מי ˘‡ינו כ‡‰רן, ‰רי יכול  ˘כל  ו‰יינו, 
ל‰יו˙ ˘‰"בליע‰" ב‡‰ ‡ˆלו מחמ˙ מי„ו˙ ונטיו˙ רעו˙ ˘בנפ˘ו. ו„וו˜‡ מי ˘‰ו‡ ‡ו‰ב 

י˘ר‡ל ב˙כלי˙, יכול ל‰˙עס˜ ב"בליע‰", ולי„ע ˘‰„בר נובע מ‡‰ב˙ ‡מ˙ לזול˙ו.

לא לבלוע את זולתו כתנין!
מט‰  ˘‰רי  "מט‰",  י„י  על  ר˜  ‰בליע‰  מו˙ר˙  ‚ופ‡,  ‰בליע‰  בע˙  ‚ם  כך,  על  ונוסף 

‡‰רן בלע ‡˙ ‰מטו˙ ר˜ כ‡˘ר חזר ל‰יו˙ למט‰:

˘בע˙  ו‰יינו  "˙נין",  ˘ל  ב‡ופן  ˙‰י'  חברו   ˙‡ ˘"בליע˙ו"  בעˆמו  ‰‡„ם  מר‚י˘  ‡ם 
˘נ˘יכ˙ו  נח˘  וכמו  טבעו,  מˆ„  ו‰פח„‰  כעס  ˘ל  ר‚˘  ‚ם  בז‰  י˙ערב  ו‰˘ביר‰  ‰ביטול 
‰י‡ מ˙וך ˘נ‡‰ (ר‡‰ יומ‡ כ‚, ‡ ובר˘"י „"‰ ונוטר), ‰רי ‡סור לו ל‰˙חיל ב˘ביר‰ ובליע‰ זו 

כלל!

עˆמו  מר‚י˘  כ‡˘ר  ר˜  בזול˙ו,  ‰מוכרח˙  ‰"בליע‰"  לפעול  ל‡„ם  לו  מו˙ר  ו‡ימ˙י 
 ıחפ ר˜  עˆמו ‡ל‡ ‰ו‡  מ˘ל  ר‚˘ו˙  לו  ˘‡ין  חיו˙  בל‡  יב˘  כמ˜ל  ˘‰רי ‰ו‡  כ"מט‰", 
בי„ ‰‡וחז בו, וכמו כן ‡ו˙ו מ˘פיע פועל ‡˙ ‰˘ביר‰ לל‡ כל ר‚˘ ˘ל כעס ו˘נ‡‰, ‡ל‡ 

ר˜ מˆ„ ‰‰כרח, ו‡ינו מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙ כלל, וכמט‰ ממ˘.

˘ל  ממˆרים  לˆ‡˙ ‚ם  זוכים  חינם, ‰רי  ב‡‰ב˙  ˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן,  ב„רכו  וכ‡˘ר ‰ולכים 
מˆרים   ıמ‡ר טו) "כימי ˆ‡˙ך  ז,  ˘נ‡מר (מיכ‰  כמו  עולם,  ל‚‡ול˙  מן ‰‚לו˙  ועולים  ימינו, 

‡ר‡נו נפל‡ו˙".

לקראת שבת י

‰יכול˙ ו‰כוח ו‰ממ˘ל‰ על כל ענייני מˆרים וחרטומי'.

ע˘ר  ב‡ו  מˆרים,  ˘ל  ע˘י˙יני"  ‰"‡ני  וביטול  "בליע˙"  ˘ל  ז‰  כללי  "מופ˙"  ול‡חר 
‰מכו˙ ˘ביטלו בפרטיו˙ כל פרט ופרט מ˜ליפ˙ מˆרים.

ונמˆ‡, ˘עי˜ר ˙כלי˙ מופ˙ ‰מט‰ ‰ו‡ ל‡ ב‰פיכ˙ ‰מט‰ לנח˘, ‡ל‡ בבליע˙ מטו˙ 
 '‰ בˆיווי  ז‰  „בר  נ‡מר  ˘ל‡  ו‡ף  מˆרים.  ˜ליפ˙  "בליע˙"  מ˙בט‡˙  ˘ב‰  ‰חרטומים, 
כ"מופ˙",  זו  ˘ליחו˙  מטר˙  ˘‰‚„יר ‰˘י"˙ ‡˙  מ‰  מעˆם  זו  ˙כלי˙  מובנ˙  ל‡‰רן, ‰רי 

˘עניינו ‰ו‡, כ‡מור, ˘ליט‰ וממ˘ל‰, ‰מ˙בט‡˙ „וו˜‡ על י„י ‰בליע‰.

[ומ‰ ˘ל‡‰רן נ‡מר ר˜ "ו‰˘לך . . י‰י ל˙נין", ול‡ נ˙פר˘ לו על מופ˙ ‰בליע‰, ‰רי 
ז‰ מ˘ום ˘‰‰פיכ‰ ל˙נין ‰יי˙‰ על י„י ‰˘לכ˙ ‡‰רן, מ‰ ˘‡ין כן מופ˙ ‰בליע‰ ‰י' בל‡ 

‰˙ערבו˙ו כלל].

רק "מטה אהרן" יכול "לבלוע"
ו‰נ‰ "‰˙ור‰ ‰י‡ נˆחי˙", וכל ˆיוויי וסיפורי ‰˙ור‰ ו‰‰ור‡ו˙ מ‰ם ˘ייכים לכל „ור 
נפל‡‰  ‰ור‡‰  ללמו„  ל‡„ם  לו  י˘  ‰מטו˙  מופ˙  מפרטי  ו‚ם  ועו„).  פי"ז.  ˙ני‡  (ר‡‰  ו„ור 

בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

זו  מעין  בעבו„‰  ‰', ‰נ‰ ‰כלל  ועבו„˙  ל˙ור‰  ל˜רבו  זול˙ו  עם  מ˙עס˜ ‰‡„ם  כ‡˘ר 
‰ו‡ ˘ˆריך לנ‰ו‚ ב‡ופן ˘ל "ימין מ˜רב˙" (סוט‰ מז, ‡). וכפי ˘ˆיוו˙‰ ‰מ˘נ‰ (‡בו˙ פ"‡ 
מי"ב) ל‰יו˙ מ˙למי„י ‡‰רן ‰כ‰ן, וללמו„ ממע˘יו ˘‰י' "‡ו‰ב ˘לום ורו„ף ˘לום, ‡ו‰ב 

‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‰".

וכפי ˘מבו‡ר ב˙ני‡ (פר˜ לב) ˘"‡ף ‰רחו˜ים מ˙ור˙ ‰' ועבו„˙ו . . ˆריך למ˘כן בחבלי 
בנו‚ע  ˘‡פילו  וממ˘יך  ועבו„˙ ‰'",  ל˙ור‰  ל˜רבן  יוכל  ו‡ולי  וכולי ‰‡י  עבו˙ו˙ ‡‰ב‰, 
בחינ˙  מˆ„   .  . כן  ‚ם  ל‡‰בם  "מˆו‰  מ˜ום  מכל  ל˘נ‡ו˙ם",  ˘"מˆו‰  ‰מועטים  ל‡ו˙ם 
ומעורר˙  ‰˘נ‡‰  מבטל˙  ו‰רחמנו˙   .  . בלבו  רחמים  לעורר  ו‚ם   .  . ˘ב‰ם  ‰‚נוז  ‰טוב 

‰‡‰ב‰".

ו‰˜ירובים  ‰„רכים  כל  ‡˘ר  ביו˙ר,  ונחו˙  ˘פל  למˆב  ‡„ם  יור„  לפעמים  ‡מנם, 
מˆליחים  ו‡ין  פנימיו˙ו  בעומ˜  ומוס˙ר  נעלם  ‰טוב  כי  כלל,  מועילים  ‡ינם  ו‰‰סברים 
‡„ם"  "יר‚יז  ˘ל  ב‡ופן  ‰י‡  ˘נו˙ר‰  ‰יחי„י˙  ‰„רך  ו‡זי  י˙'.  לעבו„˙ו  ול˜רבו  ל‚לו˙ו 
י˘ ˆורך  ˘לפעמים  וע„  מˆבו.  ˘פלו˙  לו  ˘מר‡ים  י„י  על  מ˙ר„מ˙ו  לעוררו  (ברכו˙ ‰, ‡), 

מט‰ ‡‰רן  ˘פעל  ו‰ביטול  מעין ‰"בליע‰"  כללי˙ – "בליע‰",  ו˘ביר‰  ביטול  בו  לפעול 
במˆרים.

ועל י„י ˘פועלים ˘ביר‰ וביטול כללי במˆי‡ו˙ ‰‡„ם, ‰רי נ‚לי˙ פנימיו˙ו ומפˆיע ‡ור 
נ˘מ˙ו, ו‰ו‡ מ˙חיל ל‰˙˜רב לעבו„˙ו י˙' (ור‡‰ ב˙ני‡ פכ"ט „ו‚מ‡ ל„בר מפעול˙ ‰˘ביר‰ ˘ע˘‰ 

מ˘‰ למר‚לים ועורר ב‰ם ‡˙ ‰‡מונ‰ ‰חבוי').


